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Schut PrecisionParts haalt Europese aanbesteding van 2,2 mio binnen. 

Schut PrecisionParts uit Alblasserdam is blij met het binnenhalen van 

een Europese aanbesteding van wielbanden voor het openbaar 

vervoer. Met deze aanbesteding, die over  een periode van 2 jaar 

loopt, met een optie voor nog 2 jaar, is een bedrag van euro 2,5 mln 

gemoeid. Vanuit het verleden heeft Schut een goede reputatie 

opgebouwd op het gebied van wielbanden en assen voor het 

openbaar vervoer. Onder meer HTM, RET en GVB zijn enkele 

opdrachtgevers die de wielbanden en assen door Schut hebben laten 

produceren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe het ook kan…….                 

Sinds 2009 vervul  ik als gedetacheerd extern adviseur de rol in van de KAM (Kwaliteit-Arbo-Milieu)-

coördinator bij Schut PrecisionParts. Als je zo lang iedere veertien dagen bij een bedrijf bent, leer je 

het door en door kennen.  De charme van een familiebedrijf wordt gecombineerd met  hightech 

kennis. Door de jaren heen heb ik het bedrijf een cultuur omslag zien maken van een “oude” 

hiërarchische structuur naar momenteel een dynamisch team dat met elkaar zorgt dat opdrachten 

efficiënt het proces doorlopen waarbij precisie en de klantenvraag centraal staan. Al sinds 1990 is het 

bedrijf ISO9001 gecertificeerd en in 1998 is daar het ISO14001 certificaat aan toegevoegd.  Het 

bedrijf heeft de crisis doorstaan en gaat “Lean” de uitdagingen van de economische groei aan. 
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Mijn werk wordt steeds makkelijker. Als een team eenmaal de smaak te pakken heeft van 

meedenken en eigen verantwoordelijkheid, zie je dat iedereen  zich eigenaar voelt van zijn onderdeel 

van het proces en kan ik, als aanjager van continu verbeteren,  een stapje terug doen: De wagen rolt 

vanzelf!  Natuurlijk blijf ik de huis adviseur die mee kijkt, -denkt en –doet. Met de invoering van de 

Higher Level Structuur in de ISO-normen heb ik  een rol in het MT om mee te denken en te werken 

aan de strategie van het bedrijf en een mooie toekomst. 

Ineke Teunen 

Senior adviseur 

BMD Advies Rijndelta 

www.bmdadviesrijndelta.nl 

 

Groot project vanuit Duitsland voor onbemande productie unit 

                             

Binnenkort zal er gestart gaan worden met een project waarin onbemande productie steeds meer 

vorm gaat krijgen.  Onze draai-freesunit met Robotica maakt deze onbemande productie mogelijk. 

Ook met minder grote series blijft deze productiemethode  een interessante optie om te produceren 

buiten de normale arbeidsuren.  Een 24/7 productie voor meer flexibiliteit en grotere capaciteit. 

Toekomstgericht zal deze unit mogelijk een uitbreiding krijgen om dit verder te optimaliseren. 

http://www.bmdadviesrijndelta.nl/

